
 

 

 

Educação de Adultos em Moçambique: Uma Cronologia de Factos, de 1964 a 2002 
 

Débora Nandja 
Departamento de Educação de Adultos 

 Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique 
debora.nandja@uem.mz 

 
Introdução 

“Olhar para trás” é uma atitude apropriada para se iniciar o processo de compreender o presente. 
A compreensão dos caminhos percorridos numa determinada área científica auxilia-nos a 
examinar as actuais práticas, o significado contextual de alguns conceitos, a extensão e a 
dispersão das actividades existentes, os programas implementados. A Educação de Adultos não 
foge a esta regra. O estudo da história ajuda-nos a compreender melhor as forças culturais, 
sociais, políticas e económicas que influenciam a aprendizagem de adultos. Estas forças 
determinam não apenas o que os adultos aprendem, mas também como e onde eles aprendem. A 
aprendizagem de adultos acontece com várias intenções (alfabetização, desenvolvimento 
profissional, diversão, desenvolvimento das comunidades), sob várias abordagens (formal, não-
formal e informal), em vários lugares (sob uma árvore, numa escola, nos campos agrícolas, nas 
igrejas, teatros, etc.) e ao longo da vida adulta (15 anos em diante) (Torres, 2003).  
Em Moçambique, a Educação de Adultos tem sido caracterizada como um “instrumento 
indispensável de um desenvolvimento económico e social sustentável, centrado no homem e na 
mulher moçambicanos” (Mário, 2002). No entanto, poucas referências existem sobre a história da 
educação de adultos no país. A possibilidade de gerar mais referências mostra-se de grande valia 
para o Programa de Mestrado em Educação de Adultos, onde as referências históricas do 
percurso desta área podem nos auxiliar a compor um currículo onde o mestrando percorre cada 
sub-área, utilizando como plataforma de compreensão inicial os factos ocorridos aos níveis 
nacional, regional e internacional. Segundo Draper (1998), a compreensão da história da 
educação de adultos é um dos principais factores que distingue um profissional desta área. O 
mesmo autor apresenta a relevância de uma visão histórica como parte de um programa de 
formação de adultos. Mas um estudo desta natureza também se mostra relevante para outros 
intervenientes na educação de adultos no País, nomeadamente o governo, as ONG’s, as 
confissões religiosas e as associações comunitárias de base, já que não há memória de um 
documento que mostre uma visão global e cronológica nacional sobre o assunto. Assim, esses são 
os pressupostos genéricos em que este estudo assenta. 
Uma sequência de eventos históricos, denominada cronologia, é um caminho para estruturar o 
tempo, posicionando os acontecimentos em ordem de ocorrência. Uma cronologia serve para 
estabelecer relações entre os acontecimentos; sem uma ordem cronológica, os eventos podem 
apresentar-se confusos e de difícil compreensão.  
Uma cronologia pode tornar a história mais acessível e prover uma forma mais “leve” de 
compreensão. Não obstante, ela não pode facilmente mostrar as nuances, os detalhes, a 
importância, o contexto dos eventos. Também não pode ilustrar a conexão entre os eventos ou as 
ligações entre causas e efeitos pois a história é muito mais que uma série de eventos. Segundo 
Draper (1998), o desenvolvimento de uma cronologia é quase sempre a primeira etapa de uma 
investigação histórica. Assim, este estudo não pretende ser um estudo histórico profundo, mas 



 

 

 

sim, um estudo para produzir um documento que possa servir de base para estudos aprofundados 
sobre a educação de adultos em Moçambique. 
É relevante também dizer que a história é dinâmica e subjectiva, dependente de quem a escreve e 
de quem a lê. Desta forma, esta cronologia não pretende ser completa. Ela estará sempre sendo 
alimentada de novos factos e de novas leituras, sendo corrigida e complementada.  
Assim, o objectivo geral deste estudo é produzir um documento preliminar que reúna factos 
ocorridos no âmbito da educação de adultos, desde o ano de 1964 até 2001, ao nível nacional, na 
esfera governamental. Os marcos escolhidos foram o início da luta armada para a independência 
do País (1964) e a primeira Conferência da SADC sobre Educação de Adultos (2002). 
Os objectivos específicos são os seguintes: 

• Inventariar os factos ocorridos; 
• Organizar os factos segundo a ordem de sua ocorrência; 
• Sintetizar os factos; 
• Arrolar as fontes de que foram extraídos os factos; 
• Criar um banco de dados sobre a educação de adultos em Moçambique. 

Neste estudo, o termo ‘educação de adultos’ não é definido pelo conteúdo, habilidades, atitudes 
ou valores que são aprendidos (alfabetização ou educação contínua, profissional ou não) mas sim, 
visto de uma maneira mais ampla, como a facilitação, a gestão, o apoio e a compreensão de 
aprendizagens planeadas ou não de adultos (Draper, 1998). 
 

Metodologia 
Este estudo tomou a forma de uma investigação empírica, qualitativa e exploratória. Uma 
investigação qualitativa e exploratória é útil para proporcionar uma visão geral e responder a 
questões iniciais sobre indivíduos e contextos. O investigador estuda as perspectivas dos 
participantes da pesquisa em relação a acontecimentos, convicções, percepções ou práticas. As 
abordagens de uma investigação qualitativa incluem: estudo de caso, etnografia, etologia, 
investigação avaliativa, etnometodologia, investigação histórica, fenomenologia, interacção 
simbólica e investigação-acção (Gay and Airasian, 2003). Adoptou-se neste estudo a abordagem 
de uma investigação histórica, do tipo “construção de eventos cronologicamente” (Mouton, 
2001). 
O presente estudo foi realizado em 3 fases. A primeira fase consistiu em identificar as acções a 
empreender e as respectivas estratégias, o delineamento do instrumento de recolha de dados e a 
organização logística para o trabalho de campo. A segunda fase do trabalho decorreu nas 
Províncias de Maputo, Gaza, Inhambane e Nampula, com o processo de recolha de dados. A 
terceira e última fase compreendeu a organização, processamento e análise dos resultados, a 
discussão e concertação de ideias, culminando com a elaboração da cronologia. Este estudo 
decorreu de Março de 2003 a Julho de 2004. 
A equipa de trabalho foi constituída por quatro elementos, dois homens e duas mulheres assim 
distribuídos: uma investigadora principal, docente da Faculdade de Educação, dois investigadores 
assistentes, ambos estudantes do Programa de Mestrado em Educação de Adultos da mesma 
Faculdade e um Supervisor do estudo, com ampla experiência em investigação do tipo 
qualitativa. 
Dada a natureza e os objectivos do estudo, os dados foram recolhidos usando métodos 
qualitativos. Esta recolha foi feita com base nas técnicas de entrevistas individuais em 



 

 

 

profundidade e de análise documental. Uma entrevista em profundidade é uma interacção 
propositada entre duas ou mais pessoas, focalizadas em uma pessoa, que tenta obter informações. 
As entrevistas em profundidade permitem obter dados importantes que os investigadores não 
podem adquirir através da observação (Flick, 2002). Para a concepção das questões levou-se em 
consideração o objectivo da investigação, construindo-se cuidadosamente um roteiro de 
perguntas que promovesse uma relação íntima entre o entrevistador e o entrevistado, 
proporcionando assim um ambiente onde o entrevistado pôde “voltar no tempo” e relembrar 
factos marcantes da área pesquisada. A amostra foi não-probabilística intencional, definida a 
partir de contactos iniciais com individualidades nacionais consideradas como referências, quer 
por seu protagonismo em educação e/ou educação de adultos no período estudado quer por 
estarem actualmente em posições-chave nessas áreas e teve a seguinte dispersão regional, 
consequente da localização de morada dos informantes-chave: 
 
Tabela no 1 Localização dos informates-chave 

Província 
Cidade de Maputo Gaza Inhambane   Nampula 

18 4 4 4 
 
Todas as entrevistas foram gravadas electronicamente e transcritas posteriormente. Os dados 
foram analisados, classificados e agrupados em duas categorias (época do facto, importância do 
facto) tomando-se em consideração: 

• Eventos repetidamente invocados pelos informantes-chave; 
• Concordância entre as opiniões dos informantes-chave; 
• Respostas dadas em função de experiências pessoais de maior relevância. 

A análise documental foi realizada através de consultas a vários locais repositórios de 
documentos, seleccionando, categorizando e, se possível, fotocopiando cada documento 
encontrado. Quando não foi possível obter-se a fotocópia, extraiu-se o texto relevante através de 
cópia manual. Os dados extraídos de documentos foram confrontados com os extraídos através 
das entrevistas para garantir-se uma maior fidedignidade dos mesmos. 
Após a organização de todos os dados, iniciou-se a síntese dos factos, dispondo-os 
cronologicamente, referenciando-se as fontes escritas. Para uma melhor compreensão histórica, 
incluíram-se também alguns factos contemporâneos nacionais, regionais e internacionais, 
servindo como marcos fora do domínio da educação de adultos. Com a cronologia inicialmente 
finalizada, os investigadores contactaram novamente alguns informantes-chave para uma nova 
revisão dos dados. Como constrangimentos, pode-se destacar a dificuldade do acesso aos 
informantes-chave, a dispersão da documentação consultada e o tempo necessário em cada 
entrevista para que o informante pudesse “voltar no tempo”, especificamente em relação às datas. 
Neste momento, os investigadores estão a finalizar este estudo com o desenho do relatório final e 
do relatório financeiro. 
Como intenções futuras, planeia-se editar esta cronologia para distribuição e discussão com os 
estudantes do Programa de Mestrado em Educação de Adultos e outros intervenientes. Também 
está em nossas pretensões continuar o estudo dentro de outras esferas, como confissões 
religiosas, ONG’s, etc. 
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Resultados: Educação de Adultos em Moçambique – Uma Cronologia de Factos -1964/2002 
 
País:    Moçambique 
Capital:   Maputo 
Data da independência: 25 de Junho de 1975 
Área:    789.000 Km2  
População:   16.099.246 de habitantes (Censo, 1997) 
Taxa de analfabetismo: (HM) 56.7%; H 40.2%, M 71.2% (INE, QUIBE, 2001) 
 
 
 

Factos Contemporâneos1 
Factos no Domínio da Educação de Adultos em Moçambique 

Nacionais  Regionais Internacionais 

1964 

�

 Decreto-Lei no 45908, de 10 de Setembro, promulga a reforma do 
ensino primário elementar nas Províncias ultramarinas (Colónias) e manda 
funcionar nos estabelecimentos do Ensino Primário cursos vespertinos ou 
nocturnos, fora dos tempos normais do horário, para adultos, a partir dos 15 
anos, com duração máxima de 2,30 horas por dia útil2. 

1964 

�

 Início da luta 
armada de libertação 
nacional. 
 
1965/6 

�
 Surgimento das 

Primeiras Zonas 
Libertadas. 

1968 

�

 Conferência 
sobre Educação de 
Adultos em Kampala, 
Uganda, onde é criada 
a Associação Africana 
de Educação de 
Adultos, com sede em 
Ghana. 

1965 

�

 Teerão: 
Congresso Mundial dos 
Ministros de Educação 
sobre a erradicação do 
analfabetismo. “8 de 
Setembro torna-se Dia 
Internacional de 
Alfabetização”  

                                                           
1 Draper, J. (1998). (ed.). Africa Adult Education, Chronologies in Commonwealth Countries: Botswana, Ghana, Kenya, Lesotho, Mauritius, Nigeria, 
Seychelles, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, Zambia, Zimbabwe. South Africa: CACE Publications, UWC; Maeyer, M. (1997). (coord.). Reference 
Points, 1945-1997. Paris: UNESCO; Informações recolhidas através de entrevistas. 
2 Imprensa Nacional de Moçambique (1964). Instrução Pública, Anuário do Ensino – 1964. 
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1973 

�

 Realiza-se em Bagamoio, Escola Secundária da FRELIMO, um 
Seminário Pedagógico que prepara os estudantes para uma campanha de 
alfabetização de adultos nas Zonas Libertadas3. 
 
1974 

�

 Decreto-Lei no 5/73, de 25 de Junho, aprova as bases a que deve 
obedecer a reforma do sistema educativo, entre as quais4: 
 

a) introdução da modalidade de ensino para adultos equivalentes aos 
ensinos básico, secundário e superior; 

b) actividades de promoção cultural ou profissional destinadas, em 
especial, aos adultos, nomeadamente cursos de extensão cultural e de 
formação, aperfeiçoamento, actualização e especialização 
profissional. 

 
1974 

�

 A Associação Académica, em colaboração com os Grupos 
Dinamizadores, inicia uma importante campanha de alfabetização de massas, 
em regime de voluntariado5. 
 
1975 

�

 Seminário Nacional de Alfabetização. Realizado de 16 a 23 de Abril, 
em Ribauè, Nampula, reunindo delegados de todas as Províncias, foi o 
primeiro do género, com a finalidade de estudar e definir orientação política e 
pedagógica, de acordo com princípios revolucionários da FRELIMO6. 
 
1975 

�

 É atribuída ao Ministério da Educação a tarefa de organizar e 
dinamizar todo o programa de alfabetização e educação de adultos7. 
 
1976 

�

 É criada a Direcção Nacional de Alfabetização e Educação de Adultos, 
com o objectivo de orientar e controlar o Sistema de Alfabetização e Educação 
de Adultos, excluindo a formação profissional8. 

 
1974 

�

 Acordos de 
Lusaka. 
 
1974 

�

 Tomada de posse 
do Governo de 
Transição. 
 
1975 

�

 Independência 
Nacional de 
Moçambique. 
 
1976 

�

 Início do 
conflicto armado. 
 
 
 

1973 

�

 Conferência 
sobre Educação de 
Adultos em África em 
Addis Abeba, 
Ethiopia. 
 
1976 

�
 Primeira 

Assembleia Mundial 
do Conselho 
Internacional para 
Educação de Adultos, 
em Dar es Salaam. O 
Presidente Julius 
Nyerere da Tanzânia 
torna-se o primeiro 
presidente deste 
Conselho. 
 
 

1970 

�

 Paulo Freire 
publica o livro 
“Pedagogia do 
Oprimido”.  
 
1972 

�

 Tóquio III 
Conferência 
Internacional sobre a 
Educação de Adultos. 
“A Educação de 
Adultos é um elemento 
essencial da educação 
permanente e o seu 
reforço é importante 
para a democracia.”  
 
1974 

�

 Revolução do 
25 de Abril em 
Portugal. 
 
1976 

�

 Lagos: IV 
Conferência dos 
Ministros de Educação 
da África. “Educação 
de base e de massas ao 
serviço de 
desenvolvimento”.  
 
 

                                                           
3 Informações recolhidas através de entrevistas. Paulo Freire participou neste Seminário e explicou detalhadamente o seu método. Foi elaborado, na sequência, 
o Manual de Alfabetização. 
4 Imprensa Nacional de Moçambique (1975). Serviços de Educação, Anuário do Ensino – 1974. 
5 Informações recolhidas através de entrevistas e no documento do Governo de Transição “ Tentativa de Estruturação de um Serviço Nacional de 
Alfabetização e Educação de Adultos”. Maputo, 1974.  
6 Notícias. Caderno Especial - 25 de Junho de 1975. 
7 Notícias. Caderno Especial - 25 de Junho de 1975, Definição de Tarefas dos Ministérios, Artigo no 21. 
8 Boletim da República no 18, Série I, de 14 de Fevereiro de 1976. (Port. 39/79). 
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1977 

�

 Alfabetização, tarefa prioritária – O III Congresso da FRELIMO 
orienta a Alfabetização e Educação de Adultos prioritariamente para a classe 
operária, para os veteranos da luta de libertação, para os quadros do Partido, 
das organizações democráticas de massas e das forças de defesa e segurança, 
para os deputados e para os trabalhadores dos sectores socializados do campo9. 
 
1978 

�

 Lançamento da 1ª Campanha Nacional de Alfabetização – Sob o lema 
“Façamos do País inteiro uma escola onde todos aprendemos e todos 
ensinamos,” como 1º passo para armar ideológica, científica e tecnicamente o 
trabalhador moçambicano, rumo ao desenvolvimento10. 
 
1978 

�

 Criação dos Centros de Formação Acelerada de Trabalhadores 
(CFAT’s), um em cada Província, dirigidos aos quadros e trabalhadores de 
vanguarda dos sectores económicos e sociais prioritários. Ministravam o EP2 
em apenas 6 meses, em regime intensivo e de internato, a partir do nível de 
ingresso de 4a Classe do ensino primário ou das Campanhas de 
Alfabetização11. 

1977 

�

 III Congresso da 
FRELIMO. Moçambique 
opta por um modelo 
político socialista. 
 

1978 

�

 Conferência 
sobre a 
Implementação das 
Recomendações da 
UNESCO para o 
Desenvolvimento da 
Educação de Adultos, 
em Nairobi, Kenya. 

1978 

�

 Ano 
Internacional de luta 
contra o “apartheid”.  

1981 

�

 Lei No 1/81, determina que a coordenação das actividades de 
Alfabetização e Educação de Adultos, nas instituições subordinadas dentre 
elas, as empresas, seja da competência das estruturas de recursos humanos em 
cada órgão central e provincial do Aparelho do Estado12. 
 
1983 

�

 Introdução do Subsistema de Educação de Adultos (SSEA), como 
componente do Sistema Nacional de Educação (SNE) para assegurar à 
população maior de 15 anos uma formação científica geral, equivalente aos 
diversos graus e níveis do Subsistema de Educação Geral. São objectivos do 
subsistema, entre outros, assegurar o acesso da população trabalhadora à 
educação, com prioridade para a classe operária, camponeses cooperativistas e 
camadas sociais com papel fundamental no processo político, económico, 
social e cultural; desenvolver a consciência patriótica e revolucionária do 
Homem Novo13. 

1980 

�

 Introdução do 
PPI (Plano Prospectivo 
Indicativo). 
 
1984 

�

 Aderência do 
país ao FMI e Banco 
Mundial. Abandono da 
orientação marxista-
leninista. 
 
1987 

�

 Introdução do 
PRE (Plano de 
Reabilitação 
Económica). 

1980 

�

 Fundação da 
SADCC. 
 
1982 

�

 5a Conferência 
dos Ministros da 
Educação e dos 
Ministros 
Responsáveis de 
Planificação 
Económica dos 
Estados-Membros em 
África, em Harare, 
Zimbabwe. 
 

1985 

�

 Paris: IV 
Conferência 
Internacional sobre a 
Educação de Adultos. 
”Mais do que nunca, o 
reconhecimento do 
direito de aprender é o 
maior desafio para a 
humanidade”.  

                                                           
9 Imprensa Nacional (1983). Relatório do Comité Central ao IV Congresso (1964, p. 51), Colecção 4º Congresso. Maputo: FRELIMO. 
10 Notícias (1978). Discurso de Abertura de Samora Machel, 03 de Julho de 1978. 
11 MINED (1985). Sistema Nacional de Educação Linhas Gerais e Lei no 4/83. Maputo: MINED. 
12 MINED (1991). Principal Legislação de Educação Publicada nos BR’S 1977-1990, Colecção Documentos no 6. Maputo: Editora Escolar. 
13 MINED (1985). Sistema Nacional de Educação Linhas Gerais e Lei no 4/83. Maputo: MINED. 
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1983 

�

 Criação da Faculdade para Combatentes e Trabalhadores de 
Vanguarda (FACOTRAV). Ministrava, em 3 anos, o nível secundário e pré-
universitário, sendo a habilitação mínima de ingresso o EP2, concretizando 
melhor os critérios de classe no acesso à formação superior e contribuindo 
para garantir o domínio da ciência e da técnica pela classe operária14.  

1984 

�

 Nasce a 
Associação Africana 
para Alfabetização e 
Educação de Adultos 
(AALAE), com sede 
em Kenya, marcando 
o início de um 
movimento unificado 
africano nesta área. 
 
1989 

�

 Conferência 
sobre O Futuro da 
Educação de Adultos 
na África Austral, 
Zimbabwe. 

1990 

�

 Extinção da Direcção Nacional de Educação de Adultos, sendo os seus 
trabalhos integrados num departamento adstrito à Direcção Nacional do 
Ensino Primário designado “Departamento de Alfabetização e Educação de 
Adultos” 15. 
 
1991 

�

 Início do Programa de Alfabetização em Línguas Moçambicanas, 
nomeadamente sena, ndau, changana, emakua, nyandja, no âmbito do Projecto 
de Educação Bilingue de Mulheres16. 
 
1992 

�

 Lei no 6/92 actualiza o SNE (Lei no 4/83) e define a educação de 
adultos como uma modalidade especial do ensino escolar, organizado para 
indivíduos que já não se encontram na idade normal de frequência dos ensinos 
geral e técnico-profissional (art.31). Define também o Ensino extra-escolar 
como aquele que engloba actividades de alfabetização e de aperfeiçoamento e 
actualização cultural e científica, realizando-se fora do sistema regular de 
ensino17. 
 

 
 
1992 

�
 Roma: Acordo 

Geral de Paz. 
 
 

1992 

�

 Criação da 
SADC. 
 
 

1990 

�

 Jomtien. 
“Declaração Mundial 
sobre Educação para 
Todos.”  
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
14 Imprensa Nacional (1983). Relatório do Comité Central ao IV Congresso (1964, p. 51), Colecção 4º Congresso. Maputo: FRELIMO. 
15 Boletim da República no 10, de 04 de Março de 1992. 
16 MINED (1996). Relatório do 1º Fórum sobre ENF. Maputo: MINED. 
17 Boletim da República no 19, Série I, de 06 de Maio de 1992. 
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1992 

�

 É criado, em Manga, cidade da Beira, o Instituto Nacional de 
Educação de Adultos (INEA), instituição de formação de profissionais de EA 
vocacionada para a pesquisa, documentação e informação bem como prestação 
de serviços e assistência técnico-pedagógica18. 
 
1993 

�

 Associações de Educadores de Adultos – Resultantes do movimento 
de Educação de Adultos, foram fundadas três associações, nomeadamente, 
Karibu, em Nampula, Fumaso, na cidade de Beira e Sê Rixile, em Maputo. 
São organizações profissionais, não sindicais, que congregam educadores de 
adultos, cujo objectivo é apoiar as iniciativas de desenvolvimento das 
comunidades através da Alfabetização e Educação de Adultos19. 
 
1994 

�

 Criação do Curso de Bacharelato em Educação de Adultos, através de 
cooperação entre as Universidades Pedagógica (Moçambique) e Linköping 
(Suécia), com 24 estudantes. Este curso não teve continuidade20. 
 
1996 

�

 1º Fórum Nacional sobre Educação Não-Formal – Organizado 
conjuntamente pelo MINED e Comissão Nacional para a UNESCO, teve lugar 
em Maputo, de 12 a 14 de Julho, com os seguintes objectivos21:  

�  Reflectir sobre a política de Educação não Formal e estratégias da sua 
implementação; 

�  Analisar e sistematizar as experiências e o desenvolvimento da ENF em 
curso no País; 

�  Perspectivar alianças e contribuições da Sociedade Civil no âmbito de 
Educação para Todos. 

Participaram, para além dos quadros das estruturas centrais e provinciais da 
Educação, docentes da UEM e UP, representantes das Agências do Sistema 
das Nações Unidas e de ONG’s. O Fórum recomendou a criação de um Grupo 
de Acção multissectorial para reflectir sobre planos e estratégias e mobilizar 
recursos para projectos de desenvolvimento comunitário. 
 
1998 

�

 Graduação dos primeiros 23 Bacharéis em Educação de Adultos do 
país22. 

1994 

�

 Primeiras 
eleições gerais e 
multipartidárias 
(legislativa e 
presidencial). 
 
1999 

�

 Segundas 
eleições legislativa e 
presidencial. 
 
1999 

�

 Surge o 
Movimento de Educação 
para Todos em 
Moçambique. 
 

1994 
�

 Primeira 
Conferência Regional 
de Educação de 
Adultos realizada em 
Embu, Kenya. 
 
1996 

�

 É criado o 
Conselho Regional 
Africano para 
Educação Contínua de 
Adultos. 

1997 

�

 Hamburgo, V 
Conferência 
Internacional sobre a 
Educação de Adultos. 
”Aprendizagem de 
adultos e democracia: 
os desafios do séc. 
XXI”  

                                                           
18 Informações recolhidas através de entrevistas. 
19 Informação recolhida através de nas sedes das Associações. 
20 Relatório Final do Projecto de Apoio Institucional à Educação de Adultos em Moçambique, 1998.  
21 MINED (1996). Relatório do 1º Fórum sobre ENF. Maputo:MINED. 
22 Relatório Final do Projecto de Apoio Institucional à Educação de Adultos em Moçambique, 1998. 
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2000 

�

 Recriada a Direcção Nacional de Alfabetização e Educação de Adultos 
no Ministério da Educação23. 
 
2000 

�

 É desenhado o Plano de Acção para Redução da Pobreza Absoluta, 
com uma componente para a redução da taxa de analfabetismo de adultos24. 
 
2001 

�

 Estratégia do Subsector de Alfabetização, Educação de Adultos e 
Educação não Formal – Concebida para o período de 2001-2005, foi aprovada 
pelo Conselho de Ministros visando aumentar as oportunidades de acesso à 
educação básica da população jovem e adulta e preconiza reduzir o 
analfabetismo em, pelo menos, 10% durante a sua vigência25. 
 
2001 

�

 Introdução na Faculdade de Educação, UEM, do Programa de 
Mestrado em Educação de Adultos, com o objectivo de “formar profissionais 
que possam responder às necessidades da sociedade moçambicana em relação 
à formação de formadores para o desenvolvimento comunitário rural e/ou 
urbano, à profissionalização de adultos no mercado de trabalho através de um 
vínculo efectivo entre a teoria e a prática laboral e à formação de profissionais 
das áreas de alfabetização e pós-alfabetização de adultos26. 

2000 

�

 Chuvas 
torrenciais provocam 
inundações na região sul 
do país. 

2002 

�

 Realiza-se a 
Primeira Conferência 
Internacional sobre 
Educação Básica de 
Adultos e 
Alfabetização na 
região da SADC, em 
Pietermaritzburg, 
África do Sul. 

2000 

�

 Fórum Mundial 
da Educação, em 
Dakar, Senegal. 

  
 

                                                           
23 Boletim da República no 26, Série I, de 28 de Junho de 2000, Estatuto Orgânico do MINED. 
24 PARPA (2001). Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta (2000-2004), Ministério do Plano e Finanças. Maputo: QuartoPress. 
25 MINED (2001). Estratégia do Subssector  de AEA/ENF. Maputo:MINED. 
26 Faculdade de Educação (2001). Programas de Mestrado, Documento Final. Maputo: Faculdade de Educação, UEM. 
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